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ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО  
ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

         Днес ............................ г. се сключи настоящия договор между САНДРАМАКС   ЕООД 
недвижими имоти, регистрирана в Софийски градски съд с фирмено дело N0.  15969 / 1995 г, 

представлявана от Милен Денев, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 
и      .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ за следното : 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   в   качеството   си   на   собственик   дава   под   наем   следния 
 недвижим имот с адрес: ............................................................................................................................ 
................................................................................................... 
 
I I . ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРАВА за отдаване 

под   наем   на   обекта   на   САНДРАМАКС   -   ЕООД   ,   като   единствен   представител   нг 
собственика пред всички клиенти и фирми за недвижими имоти. 

2. При  сключен  договор  за  наем  без  участието  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  заплаща  обезщетение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  половин  месечен  наем  В 
качеството му на единствен представител. 

I I I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   заплаща    възнаграждение    на   САНДРАМАКС 

възлизащо   на 50  %  /  петдесет  процента /  от  стойността  на  едномесечния   наем  на 
наемания имот 

2. Възнаграждението по т.   1   е   платимо   в   деня   на   подписване от 
НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ на договора за наем. 

I V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да проучи подробно документите, доказващи 

собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; да подготви проекто - договор за наем съобразен с 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да извърши маркетинг предлагането по възможно най 
рентабилния начин, за да се осъществи предмета на настоящия договор за възможно по 
кратък срок. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва правни услуги предложени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    ; да осигури по възможност своето присъствие или присъствието на 
упълномощено от него лице на уговорената дата и час за подписване на договора за 
наем. 
           Страните решават споровете между тях , а когато това е невъзможно се прилага Гражданското 
Законодателство на РБ. 

Договора се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните  
 
СТРАНИ ПО ДОГОВОРА: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 


